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FORORD
 
Sliterordningen er i havn med sitt tredje 
driftsår, og vi kan nå se tilbake på et år med i 
all hovedsak normal drift.  
 
Vi mottok noe flere søknader om slitertillegg 
i 2021 enn året før, men det er for tidlig å si 
noe om dette er naturlige variasjoner eller en 
trend. Innfasingsmodellen for ytelsens størrelse 
gjør dog at den etter hvert begynner å bli et 
vesentlig tillegg til AFP-utbetalingene, så det 
er jo å anta at både kjennskap til og interesse 
for slitertillegget vil øke i årene som kommer. 
 
Sliterordningen kjøper alle tjenester knyttet til 
fakturering, søknadsbehandling og utbetaling 
fra Fellesordningen for AFP. Som alle andre 
virksomheter har Fellesordningen de siste 
årene hatt perioder hvor alle ansatte har vært 
på hjemmekontor. Vi er glade for å se at dette 
ikke har hatt betydning for daglig drift, selv 
om Sliterordningen jo hadde liten fartstid før 
pandemien traff oss i mars 2020. Fakturering, 
søknadsbehandling og utbetalinger har gått 
som planlagt i hele perioden.  
Nå er Fellesordningen tilbake med drift fra 
kontoret som hovedregel, hvilket også er fint 
for det videre utviklingsarbeidet for Sliterord-
ningen. 
 
Ett fokusområde for Sliterordningens styre har 
vært kontrollen av toleransebeløpet på 15.000 
kroner i brutto arbeidsinntekt for mottakere av 
slitertillegg. Gjennom 2021 og videre i 2022 
er det gjennomfør mindre endringer i reglene 
for denne «etterkontrollen»; dette for å sikre at 
mottakere av slitertillegg ikke mister dette av 
andre grunner er det som var intensjonen ved 
etableringen av ordningen.  
De siste endringene skal sikre at etterutbeta-
linger for arbeid utført før uttak av slitertillegg, 
ikke skal medføre stans i utbetalingen. I tillegg 
er nå uførepensjon fra andre enn folketrygden, 
eksplisitt utelatt fra utbetalingene som skal 
medføre stans, selv om denne rapporteres som 
arbeidsinntekt. Stans i slitertillegg er  
permanent, og det kan ikke søkes på ny.  
Dette gjør det ekstra viktig med fokus på at 
dette er et godt og anvendelig regelverk. 
 
Sliterordningens fond har etter forholdene hatt 
et godt år i 2021. Vi har levert en avkastning 
på 2 prosent, et resultat som ligger godt 
over fondets referanseindeks. Hoveddelen 
av midlene ligger i obligasjonsmarkedet, og 
markedssituasjonen i rentemarkedet gjør at 
det for 2021 i hovedsak er de 10 prosentene 
av fondet vi har i aksjemarkedet som har levert 
positiv avkastning. 
 
I 2022 har vi startet innvilgelser av slitertillegg 
som tilsvarer 4/7 av full ytelse. Vi er dermed 
midtveis i opptrappingen av ytelsen som skal 
lede frem til at 1963-kullet skal motta full 
ytelse på 0,25 G ved uttak ved 62 år. Det blir 
spennende å følge Sliterordningen videre på  

 
veien til en fullvoksen ytelse som skal finne sin 
plass i det norske pensjonssystemet. 
 
 
Ingvild Dingstad
 
Administrerende direktør
Juni 2022
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innvilgede so-søknader

milliarder nok millioner nok

so-fondet forpliktelse so

723.000
arbeidstakere omfattet av so

10.503
tilsluttede foretak soantall mottakere so

2,4 116,12,0%
avkastning for so-fondet

599 1156

162,2
premieinntekter for 2021 

millioner nok

05



INNHOLDSFORTEGNELSE

22

12 1808

2420

32

/STYRETS BERETNING

/KONTANTSTRØMMER

/RESULTATREGNSKAP/KAPITALFORVALTNING

/NOTER/BALANSE

/REVISJONSBERETNING

www.sliterordningen.noÅrsrapporten ligger ute på    

/INNHOLDSFORTEGNELSE06



07

Foto: iStock



KAPITALFORVALTNING
Sliterordningen finansieres av tilsluttede  
bedrifters premieinnbetaling frem til og med 
31. desember 2023 og avkastning på  
forvaltede midler. De midler som er innbetalt 
fra bedriftene og som ennå ikke er utbetalt, 
skal forvaltes etter en styrevedtatt  
kapitalforvaltningsstrategi. Midlene er direkte 
en sikkerhet for slitertillegget i henhold til 
avtalen om Sliterordningen mellom LO og YS 
datert 7. mai 2019.  
 
Slitertillegg gis til søkere som mottar AFP og 
samtidig er uten arbeidsinntekt. Søker må 
være 62, 63 eller 64 år på uttakstidspunktet. 
Tillegget utbetales til fylte 80 år eller stoppes 
ved tidligere død.Sliterordningen skal til  
enhver tid være fullfinansiert i forhold til  
forpliktelsene. Det utføres jevnlige  
aktuarberegninger og innretningen på kapital- 
forvaltningsstrategien vil knyttes opp mot 
utviklingen i forpliktelsene. 
 
 
INVESTERINGSFILOSOFI 
 
Sliterordningen implementerer en robust  
strategi og bygger en portefølje av verdipa-
pirfond med avkastning, risiko og ansvarlige 
investeringer som rettesnor. Investeringene 
diversifiseres på flere ulike aktivaklasser og 
strategier for å høste risikopremier i finans-
markedet. Ved å kombinere indeksforvaltning, 
eller såkalt passiv forvaltning, med seleksjon 
av aktive fond, taktisk allokering og periodisk 
rebalansering, er målsettingen å skape  
meravkastning utover markedsavkastningen. 
Vi søker et motsyklisk rebalanseringsregime 
hensiktsmessig for langsiktig investor.  
Rebalansering skal utløses med egnet  
hyppighet og størrelse. Det er et klart fokus at 
rebalansering gjennomføres kostnadseffektivt.   
 
 
STRATEGI 
 
Målsettingen for kapitalforvaltning av  
Sliterordningen er å gi høyest mulig avkastning 
innenfor fastsatte risikorammer. Porteføljen 
skal være godt diversifisert og robust og  
forvaltes innenfor rammer fastsatt av styret. 
 
En mellomlang sparehorisont innebærer at 
hovedmålet er mellomlangsiktig avkastning. 
Dette tilsier at en betydelig andel av kapitalen 
er investert i obligasjoner og en mindre andel i 
aksjer, fremfor pengemarkeds- 
plasseringer. Obligasjoner og aksjer har en 
høyere forventet avkastning, men også større 
risiko for verdisvingninger. I valg av strategisk 
porteføljesammensetning er det dog tatt  
hensyn til at premieinnbetalingene fra  
tilsluttede bedrifter opphører fra 1. januar 
2024, og at ordningen skal være fullfinansiert i 
forhold til forpliktelsene. Fondets overordnede 
strategiske allokering, risiko¬rammer,  
valutasikring og referanseindeks eller referan-
seportefølje er angitt i tabellen.

Den strategiske allokeringen inkluderer ikke 
driftslikviditet i bank for å møte løpende 
utbetalinger. 
 
Strategien revideres årlig av Styret, og dette 
ble også gjort i 2021. Styret innhentet ekstern 
ekspertise for analysearbeid og en anbefaling 
for strategisk allokering. Det ble vurdert en 
høyere aksjeandel, men på grunn av  
usikkerheten rundt tidspunktet og størrelsen 
på fremtidige utbetalinger valgte styret å ikke 
gjøre noe med aksjeandelen. De viktigste 
endringene i strategien er å fokusere på en 
nordisk og global eksponering både i  
aksjeporteføljen og renteporteføljen, og 
avslutte eksponeringen mot norske aksjer. 
Den reviderte strategien ble satt i kraft medio 
januar 2022. 
 
Delvis valutasikring av aksjeporteføljen ble 
avsluttet i 2021. Obligasjonsporteføljen er fullt 
ut valutasikret. 
 
Strategisk portefølje ved inngangen av 2021:

 
 
 
 

 
 
 
 

Aktivaklasser Referanseindeks

Pengemarkedet

Norske pengemarkedet 3 måneders statsobligasjonsindeks i NOK (NOGOVD3M)

Obligasjoner 

Nordiske obligasjonsmarkedet *) 3 års kredittobligasjonsindeks i NOK (NORM123D3)

Globale obligasjonsmarkedet *) Barclays Global Aggregate Corp 1 10 OECD Hedged to NOK

Aksjer 

Nordiske aksjemarkedet VINX Benchmark Net Index Capped (NOK)

Globale aksjemarkedet MSCI All Country World Index i NOK

*) Valutasikret
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Aktivaklasser Strategisk 
fordeling i %

Pengemarkedet 5 %

Norske pengemarkedet 5 %

Obligasjoner 85 %

Norske obligasjonsmarkedet 28 %

Nordiske obligasjonsmarkedet *) 28 % 

Globale obligasjonsmarkedet *) 29 % 

Aksjer 10 %

Norske aksjemarkedet 2 %

Nordiske aksjemarkedet inkl. Norge 2 %

Globale aksjemarkedet 6 %

Aktivaklasser Strategisk 
fordeling i %

Pengemarkedet 5 %

Norske pengemarkedet 5 %

Obligasjoner 85 %

Nordiske obligasjonsmarkedet *) 42,5 % 

Globale obligasjonsmarkedet *) 42,5 % 

Aksjer 10 %

Nordiske aksjemarkedet inkl. Norge 3,3 %

Globale aksjemarkedet 6,7 %

2,4 milliarder til forvaltning 
2 % avkastning på fondet

Strategisk portefølje vedtatt i 2021,  
implementert i starten av 2022:
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Aktivaklasser Strategisk 
fordeling i %

Pengemarkedet 5 %

Norske pengemarkedet 5 %

Obligasjoner 85 %

Nordiske obligasjonsmarkedet *) 42,5 % 

Globale obligasjonsmarkedet *) 42,5 % 

Aksjer 10 %

Nordiske aksjemarkedet inkl. Norge 3,3 %

Globale aksjemarkedet 6,7 %
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Styret har i sin reviderte strategi gitt 
 administrasjonen et mandat som er å skape 
meravkastning utover det den strategiske  
allokeringen gir. Målet for meravkastning er 
satt til 0,2 prosentpoeng per år. 
 
Styret har i strategien satt begrensninger på 
tillatt relativ volatilitet, eller tracking error (TE).  
Denne måler hvor mye porteføljeavkastningen 
kan avvike fra avkastningen til referanseindek-
sen. For 2021 skal den ikke overstige 1,75 %.  
 
 
AVKASTNINGSUTVIKLINGEN  
 
Børsåret 2021 ble langt bedre enn de fleste av 
oss forventet ved inngangen til året. Optimis-
men rådet riktignok, med vaksinasjonspro-
grammer under utrulling og gjenåpning etter 
pandemien. Denne stemningen forsterket seg 
utover våren. Vekstbildet var sterkt, kanskje 
for sterkt enkelte steder. Med gjenåpning av 
økonomiene fulgte en konsumdrevet vekst, 
godt støttet av massive krisepakker og svært 
ekspansiv pengepolitikk.  
 
Børsene rundt omkring i verden steg sterkt 
som følge av økt profitt, den positive stem-
ningen og økt forbruk, men ikke bare derfor. 
Multippelekspansjon, altså at verdien av  
selskapene økte mer enn hva inntjeningen 
skulle tilsi, bidro sterkt til at børsene, spesielt i 
USA, steg til nye høyder. 
 
Med økt etterspørsel etter varer, fulgte også 
kapasitetsproblemer, høye frakt- og energipri-
ser og etter hvert mangel på arbeidskraft til 
den høyeste inflasjonen på mange tiår.  
I starten ble dette omtalt som et forbigående 
fenomen, men ved sen høst ble det klarere at 
inflasjonstoppen ville vedvare godt over i det 
nye året.  
 
Med sterk oppgang i aksjemarkedene, fulgte 
også en normalisering fra lave nivåer i det  
globale rentemarkedet. I løpet av 2021  
beveget mellomlange og lange renter seg 
oppover mot pre-pandeminivå mens  
sentralbankenes signalrenter forble lave.  
Kredittpåslag fortsatte å falle noe og holdt 
seg siden på et stabilt lavt nivå gjennom året. 
Frykten for høy inflasjon kunne ikke gjenspeiles 
i nominelle renter ved årsslutt, men  
inflasjonssikrede renter hadde hatt et godt år.  
 
Avkastningen for pensjonsfondet ble 2,01 
prosent i 2021, og resultatet ble på 46,7  
millioner kroner. Dette var en meravkastning 
på 0,35 prosent sammenlignet med  
porteføljens referanseindeks. 

AKSJEFORVALTNINGEN   
 
Markedsverdien av aksjeporteføljen beløp seg 
ved utgangen av 2020 til 249 millioner kroner, 
mot 243 millioner kroner året før. Aksjeandelen 
var ved utgangen av året på 10,2 prosent.  
For aksjeporteføljen ble resultatet i 2021 
på 45,8 millioner kroner. Avkastningen for 
aksjeporteføljen ble 20,4 prosent, hvilket er 2,7 
prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.  
 
 
OBLIGASJONSFORVALTNINGEN   
 
Markedsverdien av obligasjonsporteføljen 
var ved utgangen av året på 2 069 millioner 
kroner, mot 1933 millioner kroner året før, 
tilsvarende 84,8 prosent av porteføljen.  
For obligasjonsporteføljen ble resultatet i 2021 
på 0,1 millioner kroner. Avkastningen var på 
0,0 prosent, som er 0,6 prosentpoeng bedre 
enn avkastningen for referanseindeksen  
 
 
PENGEMARKEDSFORVALTNINGEN   
 
Markedsverdien av pengemarkedsporteføljen 
var ved utgangen av året på 122,0 millioner 
kroner, mot 119,5 millioner kroner året før, 
tilsvarende 5,0 prosent. For pengemarkedsan-
delen ble resultatet i 2021 på 0,9 millioner 
kroner. Avkastningen var på 0,7 prosent, som 
er 0,6 prosentpoeng bedre enn avkastningen 
for referanseindeksen.    
 

 

milliarder nok

so-fondet

2,4

2%

avkastning for so-fondet



ANSVARLIGE INVESTERINGER 
 
Sliterordningen har i løpet av 2021 ivaretatt 
strategien for ansvarlig investering av  
pensjonsfondets midler. Ansvarlige  
investeringer (ESG) innebærer å integrere 
miljø, sosiale forhold og eierstyring i forvalt-
ningen. Formålet er å oppnå god langsiktig 
avkastning med et ønsket risikonivå, bidra 
til bærekraftig utvikling og unngå å bidra til 
krenkelser av fundamentale menneske- og ar-
beidstakerrettigheter. Det er over tid etablert 
gode retningslinjer og prosesser for  
håndtering av ESG-risiko. Vi har metodisk valgt 
dialog og oppfølging av bedrifter fremfor 
direkte eksklusjon. 
 
SO-fondets underliggende posisjoner per 31. 
desember 2021 har blitt gjennomlyst i henhold 
til vedtatte retningslinjer for ansvarlig  
forvaltning ved hjelp av MSCI ESG Research, 
og det er ikke avdekket brudd på  
eksklusjonslisten. 
 
 
KLIMARISIKO 
 
I 2021 har Fellesordningen for første gang 
vurdert SO-fondets eksponering mot  
klimarisiko. Karbonintensitet forteller noe 
om hvor mye klimagasser selskapene i en 
portefølje slipper ut relativt til salgsinntekten, 
justert for porteføljevekt. Målingene viser 
at SO-fondets aksjeinvesteringer har lavere 
karbonintensitet enn referanseindeks, og det 
indikerer at porteføljen er mindre eksponert 
mot karbonintensive selskap og potensielle 
klimarelaterte risikoer. 
 
For obligasjonsporteføljen finnes det per i dag 
ikke tilfredsstillende datakvalitet for  
karbonintensitet. Et tiltak for å redusere 
klimarisiko er å investere i grønne obligasjoner. 
Grønne obligasjoner benyttes for å finansiere 
prosjekter som skal være fordelaktige for klima 
og miljø. Ved årsslutt var andel grønne  
obligasjoner i obligasjonsporteføljen ca.  
14%, tilsvarende 290 millioner kroner.

Vi skal søke å fremme

Vi skal støtte opp om og fremme

Vi skal unngå investeringer som er 
negativt eksponert mot

Vi skal ikke investere i

• Aktiv eierskapsutøvelse.

• Investeringer som bidrar positivt til miljø, 
sosiale forhold og selskapsstyring (ESG).

• FNs Global Compact

• FNs prinsipper for ansvarlige investeringer 
(PRI) 

• OECDs retningslinjer for flernasjonale 
selskaper

• Grov korrupsjon. 

• Alvorlig miljøskade.

• Alvorlige krenkelser av individers  
rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.

• Produksjon av tobakk.

• Gruveselskaper og kraftprodusenter (30 
pst. eller mer av sine inntekter fra termisk 
kull) 

• Uakseptabelt utslipp av klimagasser. 

• Andre særlig grove brudd på  
grunnleggende etiske normer

• Kontroversielle våpen

• Grove eller systematiske krenkelser av  
sentrale FN- og ILO konvensjoner om  
menneskerettigheter og  
arbeidstakerrettigheter. 
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Langsiktig portefølje % fordeling Markedsverdi per fond

Storebrand Aksje Innland 0,3% 6 315 256

KLP AksjeNorge Indeks 0,1% 3 058 821

Nordea Norge Verdi 0,3% 7 065 771

DNB Norge Indeks 0,6% 15 052 484

Alfred Berg Gambak 0,4% 8 791 176

Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 0,2% 5 896 237

First Norway 0,2% 4 162 902

Storebrand Indeks - Norden A 0,5% 12 302 683

Fondsfinans Norden 0,2% 4 257 115

DNB Norden Indeks 0,4% 10 622 404

Arctic Funds plc - Arctic Nordic Equities Fund 0,2% 4 147 059

DNB Norden III VPFO 0,3% 6 898 374

DNB Grønt Norden VPFO 0,3% 6 562 450

SEB Prime Solutions - Carn Longitude 0,2% 5 435 536

C WorldWide Globale Aksjer Etisk III 0,8% 19 661 386

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 0,8% 20 489 513

DnB Global Indeks 1,2% 28 811 015

Storebrand Indeks Nye Markeder A 0,2% 4 900 691

T Rowe Price Global Focused Growth Equity 0,8% 20 579 469

Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund 0,9% 22 577 764

Ardevora Global Long-Only Equity SRI Fund 0,7% 17 145 877

DNB Klima Indeks 0,1% 3 622 469

Storebrand Global Indeks B 0,4% 10 460 416

Bank 0,0% 907 540

Nordea Obligasjon NO 9,7% 236 726 701

Storebrand Norsk Kreditt IG B 9,1% 221 554 653

DNB Obligasjon E 9,1% 223 278 084

Alfred Berg Nordic Inv Grade FO 9,4% 228 367 942

Handelsbanken Foretaksobligasjon Criteria 9,4% 228 741 521

Profil Invest Afdeling Nordisk Kredittobligasjon 9,2% 225 413 154

DNB Global Credit 14,4% 351 635 956

Storebrand Global Kreditt IG 14,5% 353 800 560

DNB AM Pengemarked 1,7% 40 909 415

FO Norsk Likviditet 1,6% 39 667 916

DANSKE INVEST NORSK LIKVIDITET II 1,7% 41 321 127

PORTEFØLJEOVERSIKT PER 31.DESEMBER 2021
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STYRETS BERETNING 2021
VIRKSOMHETEN 
 
Sliterordningen ble etablert som en  
konsekvens av lønnsoppgjøret mellom NHO, 
LO og YS i 2018, og virksomheten ble stiftet 
av LO og YS 7. mai 2019. Sliterordningen er 
regulert av Sliterbilaget til tariffavtalene,  
Sliterordningsavtalen og ordningens regelsett. 
Organisasjonens kjerneoppgaver er å  
behandle søknader om slitertillegg, kreve inn 
premie fra foretakene ut 2023, utbetale  
slitertillegg samt forvalte Sliterordningens 
fond. 2021 er således ordningens tredje 
driftsår.   
 
Aktuarfirmaet Gabler er ordningens aktuar og 
forsikringstekniske konsulent, mens revisjon 
forestås av KPMG. Sliterordningen ledes av 
administrerende direktør Ingvild Dingstad. 
 
Styret har i 2021 bestått av Roger Heimli og 
Ragnar Bøe Elgsaas fra LO, samt Eirik Bornø 
og Ørnulf Kastet fra YS. Roger Heimli har vært 
styrets leder og Eirik Bornø har vært styrets 
nestleder. 
 
Det er ikke tegnet styreansvarsforsikring for 
styrets medlemmer eller daglig ledelse. 
 
Det ble avholdt syv styremøter i 2021.  
Styret behandlet totalt 24 beslutningssaker og 
30 orienteringssaker.

 
ORGANISASJON, ARBEIDSMILJØ OG 
YTRE MILJØ

Sliterordningen er organisasjonsmessig inte-
grert med Fellesordningen for AFP (Fellesord-
ningen). Høsten 2019 ble det inngått avtale 
om å kjøpe alle administrative tjenester fra 
Fellesordningen, og alle stillinger, bortsett 
fra administrerende direktør (15 prosent) og 
investeringssjef (5 prosent), ivaretas av  
Fellesordningen.  
 
Sliterordningen holder til i tidsriktige lokaler 
på Lysaker og forurenser ikke miljøet rundt 
oss. Det et godt arbeidsmiljø og har ikke vært 
arbeidsrelaterte skader eller ulykker i løpet av 
året. 
 
I samarbeid med kontorfellesskapet for øvrig, 
arbeider Sliterordningen aktivt for å fremme 
likestilling og hindre diskriminering. Lovens 
krav om redegjørelse for disse forholdene  
forutsetter at enkeltansattes personlige  
forhold ikke røpes. Ordningen har to deltidsan-
satte og nærmere redegjørelse gis derfor ikke. 
 

TILSLUTNING OG PREMIE 
 
Virksomheter som har tariffavtale med  
Sliterbilag er tilsluttet Sliterordningen.  

2021 var det registrert 10.503 foretak med til 
sammen 722.858 ansatte.

 
Foretak tilsluttet Sliterordningen gjennom sin 
tariffavtale skal betale premie til ordningen. 
Premiesatsen beregnes på grunnlag av antall 
ansatte i bedriften og er en kronesats basert 
på arbeidstid per uke. Premieplikten varer ut 
2023. 

SØKNADSBEHANDLING AV  
SLITERTILLEGG

De som søker slitertillegg, gjør dette via 
nettsiden til Sliterordningen i en påloggings-
løsning der søknad fylles ut og vedlegg lastes 
opp. Det er lagt vekt på at behandlingen av 
søknadene skal skje elektronisk og i stor grad 
automatisk. Etter at søknadene er innvilget, 
beregnes og utbetales slitertillegget av  
Fellesordningen. 

I 2021 mottok ordningen 882, dette er en 
økning fra 681 søknader i 2020. Samme år fikk 
599 (712) personer innvilget slitertillegg, dette 
er 113 færre enn i 2020. Reduksjonen i antallet 
innvilgede slitertillegg i 2021 sammenliknet 
med 2020, skyldes i hovedsak at det i 2020 
var et overheng av søknader til behandling fra 
2019. I løpet av 2021 ble 254 (152) slitertillegg 
stanset, og ved utgangen av året var det 1156 
(654) slitertillegg under løpende utbetaling. 
 
Sliterordningen bruker Aa-registeret som  
informasjonskilde for fakturering, og Skatte- 
direktoratet og NAV er viktige samarbeids- 
partnere. Elektroniske grensesnitt og  
spesialutviklede systemer sikrer at vi på en  
effektiv måte kan hente informasjon om  
arbeidstakere, arbeidsforhold og andre  
nødvendige opplysninger fra tilsluttede 
bedrifter. 

REGLER OG KLAGESAKER

Det var to regelendringer som trådte i kraft 
i 2021.  Begge endringer gjelder unntak fra 
etterkontrollen, slik at retten til slitertillegg 
likevel ikke skal bortfalle ved mottak av visse 
ytelser. Dette gjelder for det første utbetalin-
ger fra NAV av sykepenger, arbeidsavklarings-
penger og dagpenger, som dekker tapt  
arbeidsinntekt senest for den måned  
utbetaling av slitertillegg har startet.  
For det andre gjelder det at styret kan vurdere 
at særlige hensyn gjør seg gjeldende slik at 
dette allikevel ikke skal medføre bortfall av 

slitertillegg. Det skal legges stor vekt på om 
andre enn arbeidstaker kan lastes for at  
situasjonen er oppstått. 
 
Sliterordningens styre er ordningens  
klagebehandler og mottok i løpet av året 10 
(7) klager, og fem av disse ble tatt til følge. 
Det er primært etterkontrollen som genererer 
klagesaker. 
 
 
FONDET 
 
Det er ved årsskiftet bygget opp et fond på 
2.441 (2.294) millioner kroner.  
Styret fastsetter kapitalforvaltningsstrategi-
en. Denne gir rammer og retningslinjer for 
forvaltningen og revideres årlig. Styret legger 
vekt på at risikostyringen er aktiv med rutiner 
som sikrer at risikotagningen til enhver tid 
holdes innenfor vedtatte rammer. Porteføljen 
er registrert i et spesialisert, velutviklet system 
som ansees egnet og robust. 
 
Avkastningen for 2021 ble 2,01 prosent.  
Avkastningen er bedre enn fondets  
referanseindeks som endte på 1,67 prosent. 
Avkastningen ble oppnådd uten å ta mer risiko 
enn rammene tilsier. 
 
 
ALLOKERING 
 
Fondet er investert i tre aktivaklasser; aksje-, 
obligasjons- og pengemarkedsfond. De stra-
tegiske vektene er hhv. 10 prosent, 85 prosent 
og 5 prosent. Den faktiske fordelingen var 
ved årsskiftet 10,2 prosent i aksjefond, 84,8 
prosent i obligasjonsfond og 5,0 prosent i  
pengemarkedsfond. Dette er i tråd med  
styrets vedtatte strategi.  
  
  
ANSVARLIGE INVESTERINGER 
 
Sliterordningen har i løpet av 2021 ivare-
tatt strategien for ansvarlig investering av 
fondets midler. Ansvarlige investeringer (ESG) 
innebærer å ivareta miljø, sosiale forhold 
og eierstyring i forvaltningen. Formålet er 
å oppnå god, risikojustert avkastning, bidra 
til bærekraftig utvikling og unngå å bidra til 
krenkelser av fundamentale menneske- og ar-
beidstakerrettigheter. Det er over tid etablert 
gode retningslinjer og prosesser for håndte-
ring av ESG-risiko. Vi har metodisk valgt dialog 
og oppfølging av bedrifter fremfor direkte 
eksklusjon. 
 
Fondets underliggende posisjoner per 31. 
desember 2021 er gjennomlyst i henhold til 
vedtatte retningslinjer for ansvarlig forvaltning 
ved hjelp av MSCI ESG Research, og det er 
ikke avdekket brudd. 
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Sliterordningen 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

Antall (fakturerte) foretak 10.503 10.211 10.178

Antall omfattede  
arbeidstakere

722.858 694.061 743.334
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Premieplikten til Sliterordningen varer ut 2023.

I 2021 har Sliterordningen vurdert fondets 
eksponering mot klimarisiko. Målingene viser 
at fondet har et lavere karbonavtrykk enn refe-
ranseindeksen, og det indikerer at porteføljen 
er mindre eksponert mot karbonintensive 
selskap og klimarelatert risiko. 

FINANSIELL RISIKO 
 
Sliterordningen håndterer ulike typer risiko; 
både på forpliktelses- og på aktivasiden. 
Forpliktelsene knyttet til slitertillegg er i regn-
skapet neddiskontert til nåverdi. En endring 
av rentenivået vil derfor endre forpliktelsene. 
Investeringene, som i hovedsak består av 
rentepapirer og aksjefond, vil være påvirket av 
endringer i rentenivå, samt utviklingen i aksje-
markedet. Svingninger i forpliktelsene vil i en 
viss grad bli utjevnet av svingninger i verdien 
av renteinvesteringene. Den del av fondet som 
er investert i rentebærende instrumenter vil 
være eksponert for kreditt- og renterisiko.  
 
Det gjennomføres løpende stresstester av  
Sliterordningens portefølje. Stresstesten  
baseres på Finanstilsynets risikomodul for 
markeds- og kredittrisiko, og viser et beregnet 
verdifall på 282,5 millioner kroner per årsskiftet 
basert på definerte verdiendringer. 
   
 
 
 

AKTUARBEREGNINGER OG  
FORSIKRINGSRISIKO 
 
Aktuar har beregnet total forpliktelsene ved 
utgangen av året til 116,1 (51,9) millioner 
kroner. Sliterordningen har kapital som gir full 
dekning for forpliktelsen.  
 
Slitertillegget er en tilleggsytelse til AFP som 
utbetales frem til mottaker fyller 80 år.  
Ytelsen opphører ved død dersom dette 
inntreffer før fylte 80. Sliterordningen legger 
dødelighetsgrunnlaget K2013 til grunn for de 
forsikringstekniske beregningene. 
 
 
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
 
Regnskapet er avlagt i samsvar med regn-
skapsloven og god regnskapsskikk. Alle tall 
er i norske kroner. Årsberetning og -regnskap 
er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 
Styret bekrefter at forutsetningen er oppfylt 
og at regnskapet gir et rettvisende bilde av 
virksomheten. 
 
I årsregnskapet har vi brukt diskonteringsren-
te anbefalt av Norsk Regnskapsstiftelse per 
31.12.2021. Det er normal usikkerhet knyttet 
til vurderinger av fremtidige forhold.

RESULTATREGNSKAP 
 
Overordnet viser regnskapet at Sliterordningen 
går med likviditetsoverskudd som forvaltes i et 
fond. Det regnskapsmessige resultat viser et 
årsresultat på 102,4 (165,1) millioner kroner. 
 
De totale premieinntektene for ordningen var 
i 2021 162,2 (155,8) millioner kroner. I løpet av 
året har ordningens kostnader til utbetaling av 
slitertillegg utgjort 5,8 (3,0) millioner kroner. 
Dertil er det avsatt 64,1 (44,8) millioner kroner 
for å dekke fremtidige forpliktelser. Kostna-
dene omfatter kun arbeidstakere som har fått 
innvilget slitertillegg. Pensjonskostnadene er 
lagt til grunn for regnskapene etter prinsippet 
om beste estimat. 
 
Administrasjon av Sliterordningen, selve 
kostnadene til drift, utgjorde i 2021 12,4 (17,4) 
millioner kroner. Dette er kostnader til utvikling 
av saksbehandlersystem, «min-side»-funksjo-
nalitet med tilgang til å søke slitertillegg samt 
lønnskostnader til de som har ansettelse i  
Sliterordningen. Dertil kommer kjøp av  
tjenester fra Fellesordningen.  
 
Verdiene av ordningens investeringer (ureali-
sert) fikk en nedgang på 91,8 i 2021 (økte med 
74,8) millioner kroner, mens realisert gevinst er 
34,3 (5,4) millioner kroner. Ordningen har hatt 
renteinntekter og netto andre finansinntekter 
på 105,7 (36,8) millioner kroner. Samlet resultat 
av finansposter er 47,7 (116,7) millioner kroner 
 

Styreleder

Styremedlem 

Styrets nestleder 

Styremedlem

(LO)

(LO)

Medlem Verv

Roger Heimli

Ragnar Bøe Elgsaas

Eirik Bornø

Ørnulf Kastet

(Negotia - YS)

STYRET HAR I 2021 BESTÅTT AV:

(YS) Styremedlem
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Styret i Sliterordningen 
Lysaker, 19. april 2022

Roger Heimli 
styreleder   
 

Ørnulf Kastet

Ragnar Bøe Elgsaas

Ingvild Dingstad  
adm. dir.

Erik Bornø

BALANSE 
 
 
Sliterordningen har ved utgangen 2021 en 
egenkapital på 2.340,2 (2.248,8) millioner 
kroner. Samlet gjeld er 169,2 (96,7) millioner 
kroner, og dette er vesentlig knyttet til avset-
ning for fremtidig forpliktelse samt betalbar 
skatt. Forpliktelsene overfor ytelsesmottakerne 
er beregnet å utgjøre 116,1 (51,9) millioner 
kroner ved regnskapsårets slutt.   
 
Hele årsresultatet på 102,4 (165,1) millioner 
kroner er overført til annen egenkapital.  
Totalbalansen per 31. desember 2021 er på 
2.509,4 (2.345,5) millioner kroner.  
Sliterordningen har i 2021 brukt midler på 
utvikling av saksbehandlingsløsninger.  
Etter avskrivninger er investeringen aktivert 
med 1,3 (1,7) millioner kroner. 
 
 
KONSEKVENSER AV  
KORONASITUASJONEN

I forbindelse med koronasituasjonen har  
Fellesordningen, på vegne av Sliterordningen, 
ikke iverksatt spesielle tiltak.  
 
På sikt kan konsekvensene av koronasituasjo-
nen bli økt premiefrafall grunnet konkurser hos 
tilsluttede bedrifter. På den annen side vil  
dette også kunne påvirke ansattes  
ansiennitet og dermed fremtidig forpliktelse 
for ordningen. Vi antar derfor at effekten 
av disse hendelsene i stor grad vil oppveie 
hverandre, selv om effektene ikke inntreffer 
samtidig. Et eventuelt premiebortfall vil skje 
raskere enn en redusert fremtidig forpliktelse.

 
 
 
 
 
 

Diskonteringsrenten på 1,9 (1,7) prosent er 
lagt til grunn i årsregnskapet. Denne, sammen 
med andre økonomiske forutsetninger, legges 
til grunn for beregninger av ordningens  
fremtidige forpliktelse. Når diskonteringsren-
ten settes ned, økes forpliktelsen. For de ulike 
økonomiske forutsetninger som ligger til grunn 
for aktuarberegningen, kan samfunnsøkono-
miske forhold være relativt bestemmende og 
påvirkes av koronasituasjonen. 
 
Den daglige driften går som normalt. 
 
 
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
 
24. februar 2022 gikk Russland til angrep på 
Ukraina. Denne dypt tragiske utviklingen gir en 
geopolitisk usikkerhet som kan påvirke makro-
økonomiske forhold i 2022 og fremover. 
 
 
FREMTIDSUTSIKTER 
 
Styret er fornøyd med årets resultat og  
søknadsbehandlingen går som forventet. 
 
I året som kommer forventer styret fortsatt 
usikkerhet i verdensøkonomien, men egen-
kapitalsituasjonen er så god at forpliktelsene 
fortsatt vil være svært godt dekket. Norsk næ-
ringsliv viser seg å hente seg relativt raskt inn 
etter pandemien. Sliterordningens økonomi er 
robust og har god likviditet. 
 
Styret følger utviklingen i antall mottatte 
søknader, hvor mange som innvilges og hvilken 
andel som blir stoppet i etterkontroll på grunn 
av før høy inntekt.  Omfanget av klager er så 
langt, begrenset. 
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Ørnulf KastetRagnar Bøe Elgsaas

Eirik Bornø

Advokat i YS, 
styremedlem 

Utredningsleder i LO, 
styremedlem

Leder YS privat, 
styrets nestleder

Roger Heimli

Nestleder i LO, 
styreleder

STYRET 

Fra venstre: Ørnulf Kastet (YS), Ragnar Bøe Elgsaas (LO), Roger Heimli (LO) og Ingvild Dingstad (adm.dir.) – Eirik Bornø (YS) var ikke til stede da bildet ble tatt.

FOTO: STIG JARNES

Styret i Sliterordningen per 01.06.2022
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RESULTATREGNSKAP

Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader

Premieinntekter 1 162 202 155 813

Sum driftsinntekter 162 202 155 813

Slitertilleggsytelser 5 751 3 047

Netto endring forpliktelse slitertillegg 2 64 140 44 768

Sum slitertilleggsytelser 69 892 47 815

Lønnskostnad 3 547 582

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 362 156

Annen driftskostnad 11 472 16 660

Sum driftskostnader 12 381 17 398

Driftsresultat 79 929 90 599

Finansinntekter og finanskostnader

Gevinst/tap ved uttrekning av verdipapirer 34 271 5 425

Annen renteinntekt 171 314

Annen finansinntekt 5 105 479 36 480

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 6 18 401 74 793

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 6 110 157 0

Annen rentekostnad 490 347

Annen finanskostnad 3 3

Resultat av finansposter 47 672 116 663

Ordinært resultat før skattekostnad 127 600 207 262

Skattekostnad på ordinært resultat 7 25 205 42 154

Ordinært resultat 102 395 165 108
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Ekstraordinære inntekter og kostnader

Årsresultat 102 395 165 108

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 8 102 395 165 108

Sum overføringer 102 395 165 108
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BALANSE

Note 2021 2020

Eiendeler

Utsatt skattefordel 7 12 767 0

Sum immaterielle eiendeler 12 767 0

Maskiner og anlegg 4 1 293 1 655

Sum varige driftsmidler 1 293 1 655

Sum anleggsmidler 14 060 1 655

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 41 427 41 361

Andre kortsiktige fordringer 328 40

Sum fordringer 41 755 41 401

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 6 249 450 236 669

Andre finansielle instrumenter 6 2 191 417 2 057 627

Sum investeringer 2 440 867 2 294 296

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 12 694 8 187

Sum omløpsmidler 2 495 315 2 343 885

Sum eiendeler 2 509 374 2 345 540

Egenkapital og gjeld
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(Alle beløp i NOK 1000)



Fond for fremtidige forpliktelser

Innskutt egenkapital 8 1 933 622 1 933 622

Sum egenkapital 1 933 622 1 933 622

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 406 572 315 206

Sum opptjent egenkapital 406 572 315 206

Sum egenkapital 2 340 194 2 248 828

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 7 0 12 416

Avsetning for forpliktelse slitertillegg 2 116 066 51 926

Sum avsetning for forpliktelser 116 066 64 342

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 21 73

Betalbar skatt 7 52 081 31 949

Skyldig offentlige avgifter 354 219

Annen kortsiktig gjeld 658 129

Sum kortsiktig gjeld 53 114 32 370

Sum gjeld 169 180 96 712

Sum egenkapital og gjeld 2 509 374 2 345 540
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Styret i Sliterordningen 
Lysaker, 19. april 2022

Roger Heimli 
styreleder   
 

Ørnulf Kastet

Ragnar Bøe Elgsaas

Ingvild Dingstad  
adm. dir.

Erik Bornø



KONTANTSTRØMMER

(Alle beløp i NOK 1000)  01.01 - 31.12

2021 2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årets resultat 102 395 165 108

Netto inn-/utbetalinger ved utestående fordringer -66 106 759

Endring i andre tidsavgrensningsposter 59 413 50 514

Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler 91 756 -74 793

Avskrivninger driftsmidler 363 156

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 253 861 247 744

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av obligasjoner 241 222 350 744

Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av aksjefond -2 897 22 328

Netto inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av anleggsmidler 0 1 812

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 238 325 374 884

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Overføring av egenkapital til Sliterordningen 0 120 000

Bokføring direkte mot EK -11 029 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -11 029 120 000

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 4 507 -7 140

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 8 187 15 327

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 12 694 8 187
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NOTER

REGNSKAPSPRINSIPPER 
 
Årsregnskapet består av resultatregnskap,  
balanse, kontantstrømoppstilling og note-
opplysninger og er avlagt i samsvar med 
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge 
gjeldende per 31. desember 2021.

Årsregnskapet er basert på grunnleggende 
regnskapsprinsipper om historisk kost,  
sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og 
forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til 
verdien av vederlaget på transaksjonstids- 
punktet. Inntekter resultatføres når de er 
opptjent og kostnader sammenstilles med 
opptjente inntekter. 

SKATT

Sliterordningen er et eget skattesubjekt etter 
skatteloven § 2-2. Skattekostnaden i  
regnskapet omfatter periodens betalbare 
skatt. Ved endring i midlertidige forskjeller 
som oppstår mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier beregnes utsatt skatt.

PERIODISERING AV INNTEKTER OG 
KOSTANDER

Inntekt resultatføres når den er opptjent  
(opptjeningsprinsippet). 
 
Sliterordningen ble etablert mai 2019 av LO 
og YS. Sliterordningen skal yte en ekstra ytelse 
(slitertillegg) til de som går av med AFP ved 
62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved 
siden. Foretak er tilsluttet Sliterordningen 
gjennom tariffavtale.

KOSTNADER FOR ÅRETS OG FREM- 
TIDIGE SLITERTILLEGG

Sliterordningen anses som selveiende og skal 
utbetale slitertillegg til de støtteberettigede. 
Sliterordningen anses med dette som en 
pensjonskasse og gis fradrag for avsetning for-
pliktelse etter skattelovens § 8-5. Utbetalinger 
som gjennom året ikke ble avsatt per 31.12 
forrige år vil også gi skattemessig fradrag. 
 

Beregning av fremtidige utbetalinger er  
foretatt av ekstern aktuar og baserer seg på 
søkere som har fått innvilget slitertillegg per 
31.12. Beregningene for fremtidige forpliktel-
ser er i overenstemmelse med Norsk Regn-
skapsstiftelses veiledninger per 31.12.2021 for 
tilsvarende beregninger for regnskapsmessig
rapportering av pensjonskostnader og 
pensjonsforpliktelser. Det er benyttet 1,9 % 
diskonteringsrente og 2,5% regulering av lønn, 
hvorav 1,73% i løpende pensjoner.  
Det er benyttet dødelighetsgrunnlag K2013. 

FINANSIELLE EIENDELER

Markedsbaserte aksjefond og rentefond 
klassifiseres som omløpsmidler og vurderes til 
virkelig verdi i tråd med regnskapslovens § 5-8.

FINANSIELLE RISIKOER

Sliterordningen er eksponert for markeds-
risiko når det gjelder ordningens eiendeler. 
Investeringene til ordningen som består av 
rentefond og aksjefond, vil være påvirket av 
endringer i rentenivå og utvikling av verdier i 
aksjemarkedet.

Investeringene er diversifisert og marked-
sendringer vil påvirke de ulike aktivaklassene 
ulikt.

Valg av motparter, forvalter av rentefond og 
aksjefond, er basert på et juridisk rammeverk 
med egne avtaler. Det benyttes et utvalg av 
motparter for å redusere  
konsentrasjonsrisikoen.

Det foretas egne stresstester i henhold til 
styrevedtatt kapitalforvaltningsstrategi per 
kvartal. 

KREDITTRISIKO:

Medlemsbedriftene blir tilsluttet ordningen 
på bakgrunn av inngåtte tariffavtaler og 
ordningen kan dermed ikke på bakgrunn av 
kredittvurdering ekskludere ikke kredittverdige 
medlemsbedrifter. Eventuelle tap på krav, 
dekkes av ordningen.

FORDRINGER

Fordringer balanseføres til pålydende med 
fradrag for eventuelle forventede tap.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter 
den indirekte metoden. Kontanter og  
kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd.
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NOTE  
DRIFTSINNTEKTER   
Medlemsbedriftene innbetaler premie med gitte satser på grunnlag av antall ansatte.   
Premie inntektsføres når premien er opptjent. 
 
Avsetning til tap på krav, på 2% av fordringer per 31.12.2021.       

1
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NOTE 
AVSETNING FREMTIDIG FORPLIKTELSE SLITERTILLEGG     

2

Økonomiske forusetninger

Diskonteringsrente: 1,90 % 1,70 %

Pensjonsregulering: 1,73 % 1,24 %

2021 2020

Total forpliktelse innvilgede søknader 116 066 51 926

Antall personer som har fått innvilget 1 156 847

Sensitivitetsbetraktninger: 
Det er benyttet økonomiske forutsetninger i overenstemmelse med Norsk Regnskapsstftelses veiledning per 31.12.2021.    
 
Som dødelighetsgrunnlag benyttes tabellverket K2013.     

Gabler har på individnivå beregnet forpliktelse per 31.12.2021 av fremtidige utbetalinger av slitertillegg for personer  
som ved denne datoen har fått innvilget slitertillegg.      

Slitertillegget er en ekstra ytelse til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.  
Slitertillegget opphører ved fylte 80 år.

Fordelingen av innvilgede er 743 (521) menn og 413 (326) kvinner.  
 



NOTE 
NOTE 3 LØNNSKOSTNADER / ÅRSVERK / GODTGJØRELSER / LÅN TIL ANSATTE / PENSJONER MED MER

     
(Alle beløp i NOK 1000)

2021 2020

Lønnskostnader mm.

Lønninger 434 510

Folketrygdavgift 113 72

Lønnskostnader 547 582

(Alle beløp i NOK 1000)

Lønn Andre ytelser Pensjonskostnad

Ingvild Dingstad (adm dir) 256 0 0

Styret 0 0 0

Antall årsverk for 2021 er 0,3.

GODTGJØRELSER LEDENDE ANSATTE:

Ingvild Dingstad har vært ansatt etter følgende fordeling: 15/75/10 hos Sliterordningen, Fellesordningen for AFP  
og Sluttvederlagsordningen. På slutten av 2021 er stillingen endret til 15/85 i Sliterordningen og Fellesordningen for AFP. 
For Sliterordningen er lønnskostnaden fordelt slik:      

Adm.dir. har ikke avtale om lønn etter fratreden fra sin stilling.  
Styrets leder har heller ingen avtale om godtgjørelse etter fratreden.

Det er ikke gitt lån eller andre sikkerhetsstillelser til daglig leder eller til medlemmer av styret. 
 
Pensjon for ansatte i Sliterordnignen administreres av Fellesordningen for AFP. 

 
REVISOR 
 
KPMG er valgt som revisor. Det er i 2021 kostnadsført 204 (111) tusen kroner (inkl.mva) i ordinært revisjonshonorar.  
Honorar for andre tjenester er kostnadsført 2021 med 77 (0) tusen kroner.     
Kostnadsført honorar for skatterådgivning av revisor 77 tusen kroner inklusive moms.         
 

3
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NOTE  
VARIGE DRIFTSMIDLER

4

Saksbeh.  
Program

Sum

Anskaffelseskost 1 811 1 811

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0

Avgang 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2020 1 811 1 811

Avskrivninger 01.01. 156 156

Årets avskrivninger 362 362

Sum avskrivninger  pr. 31.12.2021 518 518

Akkumulerte avskrivninger avgang driftsmidler

Balanseført verdi pr. 31.12.2021 1 293 1 293

Økonomisk levetid Inntil 5 år

Avskrivningsplan Lineær

(Alle beløp i NOK 1000)

(Alle beløp i NOK 1000)

2021 2020

Annen finansinntekt

Rabatter obligasjons- og pengemarkedsfond 3 388 3 020

Rabatter aksjefond 552 474

Utbytte obligasjons- og pengemarkedsfond 95 596 34 382

Annen finansinntekt 4 0

Agio disagio valutasikring aksjefond 5 239 -1 395

Agio disagio aksjefond utland valuta 700

Sum finansinntekt  105 479  36 480 

NOTE 
FINANSPOSTER     

5
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(Alle beløp i NOK 1000) 2021

Anskafelseskost Bokført verdi/
Virkelig verdi

Periodens
resultatførte
verdiendring

Aksjefond  187 745  249 450  15 676 

Rentefond  2 242 618  2 191 417  -107 432 

Sum aksjefond og rentefond til virkelig verdi  2 440 867  -91 756 

(Alle beløp i NOK 1000) 2020

Anskafelseskost Bokført verdi/
Virkelig verdi

Periodens
resultatførte
verdiendring

Aksjefond  191 297  236 669  28 613 

Rentefond  2 001 396  2 057 627  46 180 

Sum aksjefond og rentefond til virkelig verdi  2 294 296  74 793 

Markedsbaserte finansielle instrumenter inngår i handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi etter regnskapslovens § 5-8.

NOTE 
MARKEDSBASERTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Sliterordningen har mottatt 120,0 millioner kroner fra Sluttvederlagsordningen i 2020.     
I 2019 mottok Sliterordningen 1.813,6 millioner kroner fra Sluttvederlagsordningen.     
Sliterordningen har investeringer i norske og internasjonale aksjefond og obligasjonsfond samt i norske pengemarkedsfond.    
  

6
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NOTE  
SKATT

7
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 01.01 - 31.12

2021 2020

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt 52 081 35 853

Endring i utsatt skatt -26 876 14 109

Årets skattekostnad 25 205 49 962

Beregning av betalbar skatt:

Resultat før skattekostnad 127 600 207 262

Midlertidige forskjeller 72 -206

Permanente forskjeller 67 022 -76 911

Grunnlag for betalbar skatt 194 695 130 145

Midlertidige forskjeller

Kundefordringer 0 0

Driftsmidler 133 206

Aksjer og andre finansielle instrumenter -51 201 56 231

Sum forskjeller -51 068 56 437

Beregnet utsatt skatt/skattefordel -12 767 14 109

Formueskatt 

Driftsmidler  637  942 
Fordringer  41 754  41 402 

Aksjefond  137 198  153 835 

Obligasjonsfond  2 191 417  2 057 627 

Bank  12 694  8 187 

Gjeld  -111 809  -50 487 
Netto formue  2 271 891  2 211 506 

Formueskatt 0,15%  3 408  3 317 

Tap på krav er beregnet både regnskapsmessig og skattemessig etter skatteloven § 14-5 punkt 4 bokstav d.



(Alle beløp i NOK 1000)

2021 2020

Innskutt egenkapital til Sliterordningen 1 933 622 1 933 622

Annen EK 315 206 150 098

*Direkte ført mot EK -11 029

Årets resultat 102 395 165 108

Egenkapital 31.12.  2 340 194 2 248 828

NOTE 
EGENKAPITAL     

8

Det er overført 120,0 millioner kroner i innskutt egenkapital i 2020 til Sliterordningen fra       
Sluttvederlagsordningen. I 2019 overførte Sluttvederlagsordningen 1.813,6 millioner kroner i innskutt      
egenkapital.  Sluttvederlagsordningen er under avvikling og resterende oppgjør foretas ved       
avvikling i 2022.      
      
* For lite beregnet og betalt skatt for 2019 og 2020 er ført direkte mot egenkapital 2021.      
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2021 2020

Bundne midler:

Skattetrekkskonto 364 200

NOTE 
BANKINNSKUDD, KONTANTER MM

9

Bundne skattetrekksmidler per 31.12.21 dekker skyldig forskuddstrekk per 31.12.21 for skattetrekk ansatte på 42 tusen kroner og for mottakere av 
slitertillegg på 322 tusen kroner.      

         



NOTE  
KONSEKVENSER AV KORONASITUASJONEN

10

Koronasituasjonen som har påvirket Norge 
gjennom de siste årene har ikke påvirket selve 
driften av ordningen. 
 
Det har ikke vært vesentlige tap på krav 
knyttet til konkurser i 2021 og det er dermed 
heller ikke foretatt særlige avsetning for 2021. 
Ordningen kan ikke på bakgrunn av  
kredittvurdering ekskludere ikke kredittverdige  
medlemsbedrifter, og eventuelle tap.  
på krav dekkes av ordningen.   
  
På sikt kan konsekvensene av koronasituasjo-
nen bli økt premiefrafall grunnet konkurser hos 
tilsluttede bedrifter. På den annen side vil  
dette også kunne påvirke ansattes ansiennitet 
og dermed fremtidig forpliktelse for  
ordningen.Vi antar derfor at effekten av disse 
hendelsene i stor grad vil oppveie hverandre 
selv om effektene ikke inntreffer samtidig.  
Et eventuelt premiebortfall vil skje raskere enn 
en redusert fremtidig forpliktelse.  
   
Sliterordningen  håndterer ulike typer risiko; 
både på forpliktelses- og på aktivasiden.  
Forpliktelsene knyttet til Sliterordningen er i 
regnskapet neddiskontert til nåverdi basert 
på renten for obligasjoner med fortrinnsrett 
(OMF). For de ulike økonomiske forutsetninger 
som ligger til grunn for aktuarberegningen, 
kan samfunnsøkonomiske forhold være relativt 
bestemmende og påvirkes av koronasituasjo-
nen.     
 
Tilsvarende påvirkning gjelder også for inves-
teringene Sliterordningen  foretar. Sliterordnin-
gen har investeringer  i norske og utenlandske 
aksjefond og obligasjonsfond samt norske 
pengemarkedsfond.  
 
Den daglige driften har i hovedsak gått som 
normalt gjennom covid-19 perioden.  
Sliterordningen har ikke hatt behov for å  
gjennomføre midlertidige kostnadskutt  
grunnet koronasituasjonen.   
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KPMG AS 
Sørkedalsveien 6  
Postboks 7000 Majorstuen  
0306 Oslo  

Telephone +47 45 40 40 63 

Fax  

Internet www.kpmg.no 

Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til Sliterordningen 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Sliterordningens årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, 

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av ordningens finansielle stilling per 31. desember 2021, 
og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av ordningen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon 
omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og 
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i 
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen 
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til ordningens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  
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Uavhengig revisors beretning - Sliterordningen 
 

 

2 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av ordningens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
ordningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at ordningen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

 
Oslo, 28. april 2022  
KPMG  
 
 
 
Svein Wiig  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Postadresse

NettsiderE-post Telefon

Sliterordningen 
Postboks 386,1326 Lysaker

Printet versjon av elektronisk dokument.
Tilgjengelig på: www.sliterordningen.no

www.sliterordningen.no info@afp.no 22989800
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